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Abstract
Background and purpose: Staphylococcus aureus (S. aureus) produces various toxins. One of
the most important toxins is enterotoxin. Enterotoxin A and B play a major role in food poisoning. This
research was conducted to determine the enterotoxin A and B genes in S. aureus strains.
Materials and methods: In this study, 223 specimens were collected from the skin and nose of
patients, medical personnel and kitchen staff in Imam Khomeini and Bouali Sina hospitals, Sari, Iran.
Culture of samples and biochemical tests were used to detect S. aureus. Polymerase Chain Reaction
(PCR) was used to detect enterotoxin A and B genes.
Results: Out of 223 specimens, 49 (21.97%) were positive for S. aureus, from which 17 (34.7%)
isolates were positive for enterotoxin A gene, while none contained enterotoxin B gene.
Conclusion: In this study, isolates of S. aureus were positive for presence of enterotoxin A gene.
This bacterium has a major role in causing food poisoning, therefore, its prevalence in hospital strains can
lead to secondary infections in patients and should be regarded as a serious threat to community health.
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چكیده
سابقه و هدف :استافیلوکوکوس اورئووس سووو ختتلیوت لودیوی خوتکنوی کیوت ام خ و لویک ن اواا ارتیولوکنوی
ختباشی ارتیولوکنی  Aو  Bبیش لیک رقوش را رر اکاوار خنوووخیذ یو اکت رارروی اکو لهقیود ا وذ ررکوابت اوا
ارتیولوکنی  Aو  Bرر سوکهاا استافیلوکوکوس اورئوس اراا شی
مواد و روشها :رر اک خطادعها  222رووره ام پوسذ و بینت افیارا پیسنل ررخارت و کارکنا نشپزخاره بیوارسوتا اوا
اخا خوینت و بوعلت سار اوعنور گیرکی کشذ و نمخاکشات بیوشویویاکت بویا شناسواکت اسوتافیلوکوکوس اورئووس
اراا شی ا ذ شناساکت

ارتیولوکنی  Aو  Bام روش  PCRاستیاره شی

یافتهها :ام  222رووره خورر نمخاکشا  94رووره ( 22/49ررصی) ندوره به استافیلوکوکوس اورئوس بورری و ام اک خیا
 29اکزوده ( 29/9ررصی) ام رظی ارتیولوکنی  Aخثبذ بورری و ایچ کیا ام اکزوده اا ارتیولوکنی  Bرا ریاشتنی
استنتاج :با لواه به اک که اکزوده اا استافیلوکوکوس اورئوس ایا شیه ام بیوارا و پیسونل بیوارسوتارت ررصوی بوا کت ام
حضور ارتیولوکنی  Aرا رشا رارری و رظی به ااویذ و رقش اک باکتی رر اکاار خنووخیذاا ی اکتا شیوع اک
رر سوکهاا بیوارستارت ختلواری خنای به عیورذاا ثاروکه بیوارا شیه و اشیار ای بیا ب یاشذ ااخعه ختباشی
واژه های کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوسا ارتیولوکنی Aا ارتیولوکنی

BاPCR

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس ام خ لیک پوالو اوا
باکتیکاکت اسذ که ایساده صیاا ازار ریی را بوه خنوووخیذ
ی اکت خبتال ختکنی( )2اک ارگارین عاخل عیورذاواکت
اوچوووو سپنووویسا نبنوووها پنوخوووورتا اسوووت وخیلیذ و
اریوکاررکذ ختباشی حول اسوتافیلوکوس اورئووس رر

بینوت رقووش کلیوی رر اپیویخیودو و پووالو رز عیورووذ
راشته و ختزرت بیا اکاار سوکه اا خقاو به ختتسیلی
(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA
ختباشی( .)2رر بی فاکتوراا بیووارکزاکت ختتلوا اکو
باکتی ا ارتیولوکنی اا (به خصووص ارتیولوکنیو اا

E-mail:mnasrolahei@yahoo.com
مولف مسئول :محترم نصرالهی -سار  :کیلوختی  29ااره فیح نبارا خاتوع رارشگاات پیاخبی اعظ ا رارشییه پزشیت
 2رارشاو کارشناست ارشی خیییوب شناستا کویته لهقیقات رارشاوکتا رارشییه پزشیتا رارشگاه علو پزشیت خامریرا ا سار ا اکیا
 2استارکاراگیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو سلودت و خودیودتا رارشگاه علو پزشیت خامریرا ا سار ا اکیا
 2رارشیاراگیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو سلودت و خودیودتا رارشگاه علو پزشیت خامریرا ا سار ا اکیا
 9استارا گیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو سلودت و خودیودتا رارشگاه علو پزشیت خامریرا ا سار ا اکیا
لارکخ لصوکب 2249/5/21 :
لارکخ ارااع ا ذ اصالحات 2241/22/4 :
 لارکخ ررکافذ 2241/22/2 :
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بررسي فراواني ژن های انتروتوکسین  Aو  Bدر سويه های
استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری ،پرسنل
درماني و کادر آشپزخانه بیمارستان های آموزشي ساری

گزارش کوتاه
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ب یاشتت رارری( )2رر حادت که اکثی خوارر بیوار راشت

کالا ما کواگو م اسوالکی و دودوها ا خواریتود سوادذ

ام ارتیولوکنی  Aاسذا ارتیولوکنی اا  Cو  Dبیشلی

نگار و ر ا نم اکزودهاوا اسوتافیلوکوکوس اورئووس

رر فینوررهاا شیی ندوره بوره و ارتیولوکنی  Bعاخل

شناساکت و ایاسام شویری( )4اسوتتیا  DNAبواکتی

کودیذ با یشا کاذب ختباشی لغیییات بافتت خشتص رر

با روش دیز قلیاکت اراا شی  22خیییودیتی ام لیشوو بوافی

خعوویه و و رووو شوواخل ارلشوواح رولیوفیوولاووا بووه راخوول

) (0/5gr SDS + 0/4gr NaOHرر خیییولیوب رکتته و

خیناپیوپیکا و ام رسذ رفت حاشیه

چنیکلنت باکتی رر ن حل گیرکی خیییولیوب بوه خویت

اپیتلیو و که مکیک

خنواکت و رو بوره و لهیکک نمار سام واسطهاا
ادت

ابت ام خاسذ سل عاخل استییاغ ختباشی()9

 22رقیقه رر رخا  45رراه سارتتگیار قیار رارها سپوس به
خویت  2رقیقوه رر 22222 gسارتیکییو شی و به ن 282

گوروووهاوووا اسوووتافیلوکوکوس اورئووووس خودوووی
ارتیولوکن وی رنووبذ بووه گورووهاووا فاقووی ن خقاوخووذ
بیشلی رر بیابی رفاع اکونت خیزبوا و نرتوتبیولیوکاوا
رارری اکزودهاا خقاو به نرتتکبولیک ختلوارنی لهوذ
عنوا سوشاا ایکی نشیار گیرری و رر صورت رارا
بووور خووواص ارتیلوکن ویژریک بووا شوویاکط یی وی قابوول
کنتید وت را بووه واووور نوررووی(5ا )1خنووووخیذ راشووت ام

خیییودیتووینب افووزوره و خوواکع روکووت بووه عنوووا

DNA

لتلیص شیه رر رخا  -22رراه سارتتگیار ذخییه شی
جدول شماره  :1لوادت پیاکویاا استیاره شیه ا ذ شناساکت
ارتیولوکنی

اا

AوB
لوادت روکلولیی '5' – 3

خنبع

Sea F

AAA GTC CCG ATC AAT TTA TGG

()22

Sea R

GTA ATT AAC CGA AGG TTC TGT

را پیاکوی

Seb F

TCG CAT CAA ACT GAC AAA CG

Seb R

GCA GGT ACT CTA TAA GTG CC

()22

ارتیولوکنی اا استافیلوکوکوس اورئووس بوا عالئووت
خارنووی رد رررا اس و ادا اسووتییاغا ررر عضووالرتا لووب و

واکنش  PCRرر حا ر اکت  25خیییودیتوی اراوا

سیررر رر خیت  2لوا  5سواعذ پوس ام خوورر یو ا

شوووی رر اکووو واکووونش ختلوووو ت ام  22/5خیییودیتوووی

ندوره اکاار ختشور( )9لهقیود حاضوی ا وذ شناسواکت

Master Mixا  2خیییودیتی پیاکوی Fا  2خیییودیتی پیاکوی

خیزا شیوع

اا ارتیولوکنی اا  Aو  Bرر سوکهاوا

 Rو  2خیییودیتی  DNAباکتی با او ختلووو و حاو

استافیلوکوکوس اورئوس ایا شیه ام روورهاوا بوادینت

ر اکت را بوا  8/5خیییودیتوی نب خقطوی بوه  25خیییودیتوی

بیوارا ا پیسنل ررخارت و کارر نشپزخاره رر ش ی سوار

رساریک و واکنش رر  25چیخه خطابد با ایود شوواره

اراا شیه اسذ

 2اراا شی

مواد و روش ها

جدول شماره  :2خیاحل اراوا واکونش  PCRبویا لیثیوی

رر اک خطادعه که رر سواد  2245اراوا شوی لعویار
 222روورها ام بیوارا ا پیسنل ررخارت و کارر نشوپزخاره

ارتیولوکنی
لعیار رور

با استیاره ام سونب استیکل نیشته به سی فیزکودو

AوB
مخا

رراه حیارت (سارتت گیار)

خیاحل

2

( 5رقیقه)

49

واسیشته شی اودیه

 25سییل

( 95ثاریه)

49

واسیشته شی ثاروکه

بیوارسووتا اووا بوووعلت سووینا و اخووا خوینووت سووار (بووه
صورت لصارفت و با رضاکذ افیار) اخ گیرکی .روورهاا

اوا

2

( 95ثاریه)

51

خیحله الصاد

( 95ثاریه)

92

وکل شی اودیه

( 22رقیقه)

92

وکل شی ر اکت

ا ام

راحیه قیاخت بینتا رو پوسذ رسذ و مکی رواخ افویار

 1خیییودیتی ام خهصوود  PCRبوی رو

د نگوارم

رر شیاکط استیکل گیفته شیه و بالفاصله رر بوالر نگوار

 2/5ررصی ادیتیوفوورم شوی و پوس ام رروم نخیوز بوا

کشووذ راره شوویری پلیووذاووا  29سوواعذ رر  29رراووه

الییکو بیوخاکی رتیاه خورر بیرست قیار گیفذ
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روع  Aو  )Bرقوش بنویار عوویها رر اکاوار خشویالت

سارتتگیار گیختارهگ ار شیری( )8سپس با لنذاا

ژن های انتروتوکسين  Aو B

یافته ها و بحث
پس ام اراا نمخاکشات لأکیوی ا  94رووروه ام کول

روورهاا اخ شیه ندوره به اسوتافیلوکوکوس اورئووس
ارتیولوکنوی  Bخنیوت بورروی

بوره و اوگوت ام رظوی

(ایود شواره  )2ا چنی لیاوت بی گیوهاا با اسوتیاره
ام نمخو نخار  chi-squareو لوسوط روی

افوزار SPSS

رنته  22ارمکابت شی

تصووو شم شوووماره  :2لصووووکی د ادیتیوفوووورم خیبووووو بوووه

استافیلوکوکوس اورئوس
 :Mاریامه رشارگی )DNA(1000 bpا
2ا 2ا  2و  :9سوکهاا فاقی

جدول شماره  :3لومکع فیاوارت باکتی اسوتافیلوکوکوس اورئووس و
 seaرررووره اا اوع نور شیه

seb

( sebاریامه خهصود )478bpا

 :5کنتید خثبذا
 :1کنتید خنیت

لعیار

حاخلی استافیلوکوکوس اورئوس

ارتیولوکنی

سطح

رووره اا

لعیار (ررصی)

لعیار (ررصی)

خعنت رار

بیوارا

225

)12/2( 22

)92/58(22

> 2/222

پیسنل ررخارت

89

)28/5(29

)22/52( 9

کارر نشپزخاره

29

)22/2( 5

)5/88(2

بیوار اا خنتقله ام یکد یو

کل

222

)222( 94

)222(29

ختباشیا رر حادت که قیرت بیوار ماکت اک باکتی بوه

*

* اختالف خعنت رار رر بی گیوه اا خشاایه شی

استافیلوکوکوس اورئوس ام عواخل خ

اکاارکننویه

ا )FBD(Food born disease

لواراکت لودیی س بنتگت رارر( )22بی اساس نخوار خیکوز
کنتید بیوار اا نخیکیاا بیووار اوا خنتقلوه ام خووار

اا ارتیولوکنی اا  Aو

ی اکت که بهوسیله ارتیولوکنی اا استافیلوکوکوساا

رتاکج خیبوو به لیثیی

 Bبووه روش PCRا رر لصوواوکی شووواره  2و  2رشووا راره

اکاار ختشوریا سا ره حیور  822خیلیو ریوی را ررگیوی

شیه اسذ

ختکننیا رر حادت که  225222ریی بنتی شویه و 5222
ریی ریز اا

خور را ام رسذ خترانی()22

عباست و اویارا رر ساد  2249رشا رارری که
 seaرر ب وی سوووکهاووا اسووتافیلوکوکوس اورئوووس رر
خقاکنه با بقیه

اوا ارتیولوکنوی یادوب بوور()29ا رر

حوادت کوه  Nashevو اویوارا ریوز اووی رتیاوه را رر
سوکهاا ایا شیه ام روورهاا بینت گزارش کیرری()25؛
اک ررحوادت اسوذ کوه رتواکج اکو خطادعوه خشوابه رتواکج
تصووو شم شوووماره  :1لصووووکی د ادیتیوفوووورم خیبووووو بوووه

استافیلوکوکوس اورئوس
 :Mاریامه رشارگی )DNA (1000 bpا
 2و  :2سوکه اا حاخل
 :2سوکه فاقی

( Seaاریامه خهصود )210 bpا

 Seaا

 :9کنتید خثبذا
 :5کنتید خنیت
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خطادعه خوا بووره اسوذ رر لهقیود خشوابه رکگوی کوه
لوسط بیالت و اویوارا رر سواد  2285اراوا گیرکویا

فقط  1اکزوده ( 1/99ررصی) اسوتافیلوکوکوس اورئووس
وااوووی

ارتیولوکنوووی  Aبورروووی( )21اکووو اخوووتالف

ختلواری به علذ لیاوت رر روع روورهاا خورر بیرسوت
و ااکگوواه بیع وت سوووکهاووا باشووی رر لهقیوود رارگووی و

اویوووارا ا ام خاوووووع  222اکزودوووه اسوووتافیلوکوکوس
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بورری و ام اک خیا  29اکزوده حاخل

ارتیولوکنوی

A

گزارش کوتاه
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بیوارستا اا نخومشت گیگوا ا  229رووروه حواو

ختوقا شور( )22با لواه به ااویذ و رقش اکو بواکتی

 seaبورری( )29علذ اک اختالف با خطادعه خوا خوتلواروی

رر اکاار خنووخیذاا ی اکت و عیورذاا ثاروکوه رر

خنشا ختیاوت ایاسام روورهاا باشی

بیوارا ا شناساکت و لواه بیشلی به ن بوا بوه کوارگیی

رر لهقید گارکار و اویارا بی رو رووروهاوا
بادینت بیوارا رچار سوختگتا  22ررصی سوکهاوا رار
 seaو  2ررصوی ن اوا حاخول

عیورذ ضیور اسذ با اسوتیاره ام نرتوتبیولیوکاوا
را کنتوید

خناسب ختلوا لا حیور اک باکتی پالو

 seaکو لوی ام رتواکج خوا بوورا ودوت

روور و لأثیی ختیب لوکنی اا استافیلوکوکوس اورئوس

 sebلقیکباً خشابه رتاکج خا بورا رر حادت که روع

را کووااش رار اوو چنووی ا شوویاکط رگ وویار صووهیح

اک خطادعه شیوع
شیوع

 sebبوررووی( )28رر

راایاراا خناسب ررخوارت و ابزاراوا خناسوب کنتوید

روورووهاووا ختیوواوت بووور خهوووی لهقیقووت را بووی خبنووا
پیاکنووویگت

ارتیولوکنوووی  Aرر اسوووتافیلوکوکوس

اورئوس اا ایا شیه ام پنیی سییی سنتت اراوا رار کوه
رر اکو خطادعووها  22روورووه ( 4/2ررصووی) ندوووره بووه اکو
باکتی بوره و

 seaرر  2اکزوده شناساکت گیرکی()24

ی اااکت که احتواد ندورگت ن اا با اک باکتی واوور
رارر و رهوه و خیوزا پتوذ خووار یو اکت ریوز رر خیوزا
شیوع اک باکتی لأثییگ ار ختباشی

سپاسگذاری
ام کارشناسا خهتوی نمخاکشوگاه خییویوبشناسوت

احتوووا ً رشووی اسووتافیلوکوکوس اورئوووس رر اثووی لودیووی
اسیی کتیک وکااش  pHرر فیاکنی لتویی پنیی و لودیوی

رارشگاه علو پزشیت خامریرا لشیی خترواکی
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